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 Komunikat: 

 

 dla organów lub osób zamierzających założyć placówkę doskonalenia nauczycieli 

zobowiązanych do uzyskania wstępnej akredytacji, zgodnie z zapisami  

art. 185 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.); 

 

 dla organów lub osób prowadzących placówki doskonalenia nauczycieli, które 

nie uzyskały akredytacji na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia  

7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), 

zobowiązanych do uzyskania akredytacji, zgodnie z zapisami art. 320 ust. 1 

ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 60 z późn. zm.) w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

 

 placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie 

przepisów ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, 

zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r. Przepisy art. 184 ust. 8 

ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. 
 

Podstawa prawna:  

 art. 184, 185 i 186 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59 z późn. zm.), 

 art. 319 i 320 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), 

 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), 

 Regulamin Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. 

 

I. Przyznawanie wstępnej akredytacji. 

 

O wstępną akredytację mogą ubiegać się organy lub osoby zamierzające założyć publiczną lub 

niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli, których siedziba będzie znajdowała się   

na terenie województwa dolnośląskiego.  

 

1. Wstępną akredytację przyznaje kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej.  

 

2. Wstępna akredytację może otrzymać nowo tworzona placówka, która:  

 przedstawi statut zgodny z przepisami prawa  

oraz  

          spełnia warunki określone w  art. 184 ust. 4 pkt 6 i 8  ustawy – Prawo oświatowe:  

 placówka planuje zatrudnić wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia form doskonalenia 

nauczycieli 
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 przedłoży dokumenty potwierdzające zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

3. Oceny spełnienia  wymagań niezbędnych do uzyskania wstępnej akredytacji, wymienionych  

w pkt 2,  dokonuje zespół powołany przez kuratora oświaty. 

 

4.  Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie wstępnej akredytacji wnosi opłatę.  

 

      3.  Z opłat, o których mowa w pkt 2, zwolnione są placówki, które prowadzą całość kształcenia 

            i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.   

 

Wzory dokumentów do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przyznanie wstępnej 

akredytacji: 

 wniosek  o przyznanie wstępnej akredytacji - załącznik nr 1, 

 wzór wykazu kadry przewidzianej do zatrudnienia w placówce - załącznik nr 2 

 

W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator 

oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184  

ust. 4 ustawy Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.  

        

II. Przyznawanie akredytacji działającym placówkom doskonalenia nauczycieli. 

 

O akredytację mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne placówki doskonalenia 

nauczycieli, których siedziba znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego, 

z wyjątkiem: 

 

 publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, zakładanych  

i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, 

 placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, zakładanych i prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

 publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają  

w szkołach rolniczych, zakładanych i prowadzonych przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa, 

 publicznych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych i o zasięgu 

ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją 

zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

1. Akredytację przyznaje kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej  

      po przeprowadzeniu przez  zespół powołany przez kuratora oświaty oceny spełnienia przez 

      placówkę wymagań, określonych w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe,  tj.: 

 

1) placówka prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa,  

2) placówka organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:  

a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty 

placówki doskonalenia,  

http://kuratorium.wroclaw.pl/inne/szkoły_niep/Załącznik%20nr%201%20wniosek%20przy%20zakładaniu.doc
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b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek korzystających z 

oferty placówki doskonalenia,  

3) w planowaniu swojej pracy placówka uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, 

szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia,  

4) placówka wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju,  

5) placówka opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie  

go doskonali,  

6) placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę,  

7) placówka zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli,  

8) placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

9) placówka zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną, 

10)  placówka prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia 

nauczycieli.  

 

2. Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.  

 

3. Z opłat, o których mowa w ust. 2, zwolnione są placówki, które prowadzą całość kształcenia i 

doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.  

 

Akredytację przyznaje się na okres 5 lat.  

 

Przed upływem okresu, o którym mowa wyżej, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę 

działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo 

oświatowe. 

 

Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację, jeżeli stwierdzi 

niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji.  

 

Placówka doskonalenia, której cofnięto akredytację, jest obowiązana:  

1) w terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji wprowadzić roczny program naprawczy, 

2)  w terminie 30 dni od dnia zakończenia rocznego programu naprawczego poddać się ocenie 

działalności przeprowadzanej przez kuratora oświaty w zakresie określonym w art. 184  

ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.  

Kurator oświaty przeprowadza ocenę działalności placówki doskonalenia, która zrealizowała program 

naprawczy, w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. 

 

 

12 lutego 2018 r. 


